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 توان ذهنی کان کمهای فارسی کودبررسی صنایع بدیعی در برخی کتاب
 حسن حیدری 

 دانشگاه اراک  یات فارسیدانشیار زبان و ادب

 یا رسولی رؤ

 زبان و ادبیات فارسی ارشد کارشناس

 چکیده 

های فردی این گروه از توجه به تفاوت. های فارسی کودکان استثنایی بررسی شده استهای ادبی برخی کتابدر این پژوهش جنبه

. ها نگریسته شده استشناسی بدان م روانزبان آموزان ضرورتی است که تاکنون کمتر بدان پرداخته شده است و بیشتر از منظر عل

ها به ها برای آنکنند و برخی دیگر از آرایههای ادبی را این زبان آموزان زودتر درک میدهد برخی از آرایهاین جستار نشان می

بیه محسوس به هایی از قبیل تشبنابر این بهتر است م لفین منابع درسی بیشتر از آرایه. سهولت قابل ادراک و احساس نیست

از این حیث تحقیق در این . گراگرا باشد نه استعارهمحسوس استفاده کنند و به همین منظور اشعاری را انتخاب نمایند که تشبیه

 .های بدیعی استتمرکز این جستار بر بررسی آرایه. کاربردی نیز داردۀ منابع جنب

 .دیعفارسی، بالغت، ب کودکان استثنایی، کتاب :هاواژهکلید

 مقدمه

ای و ششم، چهارم و پنجم ابتدایی با نیازهای های فارسی اول پیش حرفههای بدیعی در کتابدر این فصل به تحلیلی بر آرایه

در ادامه خواهیم . استپرداخته شده... ایجاد لذت و ،ها به میزان تاثیرگذاری، قدرت علمیایم و ضمن بررسی این آرایهویژه پرداخته

هدف از این پژوهش . استاین ترفندها دراشعار و متون و ظرافت آنها و میزان تاثیرگذاری در ذهن مخاطب مفید بودهگفت چه قدر

تری دارند و کودکان استثنایی با استفاده از های بدیعی بسامد بیشتری دارند و کدام یک بسامد کماین است که کدام یک از آرایه

 .  دهندها عالقه نشان میگیرند یا بدانبا سهولت بیشتری فرا می های بدیع مطالب راکدام یک از آرایه

پذیر از عهدة گروه آموزش.پناهگاهی( پذیر، جتربیت (پذیر، بآموزش( الف: شوندکودکان عقب ماندة ذهنی شامل سه گروه می

این گروه قادر به فراگیری علوم پایه  آیندی متناسب در حدی معین برمیافراگیری خواندن، نوشتن، حساب کردن و فراگیری حرفه

این .  است 31تا 31ما در این پژوهش منظورمان از کودک عقب ماندة ذهنی، همان کودک آموزش پذیر با بهرة هوشی . است

که های های کودکان عقب ماندة ذهنی براساس ویژگیهای ادبی موجود در کتابپردازد که چه اندازه آرایهپژوهش به این مسئله می

 . کند، به کار برده شده استها را از کودکان همسن عادی متمایز میآن

بدیع، بیان، معانی و دانش : اندهشود به سه قسم تقسیم کردهای بالغی را که منجر به ادبی نمودن متون میدر علم بالغت دانش

ها هایی چون انواع جناسهای موسیقایی و آرایهی جنبهبدیع لفظی شامل بررس. اندبدیع را نیز به دو قسم بدیع لفظی و معنوی آورده

در . شودمطرح می.. هایی چون ایهام و ایهام تناسب و انواع تضادها ودر بدیع معنوی آرایه. ها، و مانند آنهاستو بحث تکرار، سجع

هایی چون ذکر و حذف انی بحثشود و در دانش معدانش بیان عمدتاً به چهار بحث تشبیه، استعاره، مجازو کنایه پرداخته می

 . شودمسندالیه معرفه و نکره بودن آن و مباحثی چون ایجاز و اطناب و مساوات پرداخته می

آموزان یاری بدهدکه های درسی مخصوص این دانشتواند ما را در تدوین و تالیف کتابها میهای ادبی این کتاببررسی جنبه

 .بدیع در این کتب پرداخته ایمدر این پژوهش ما تنها به بررسی علم 

 کودکان استثنایی

با ( Educable Mental Retardates (E.M.R))آموزش پذیر : شوندکودکان عقب ماندة ذهنی به چند دسته تقسیم می

و پناهگاهی  31تا 23با بهرة هوشی بین ( T.M.R(Trainable Mental Retardates)تربیت پذیر  31تا 31بهرة هوشی 

(Custodial =Idiot ) (.421: 4963.پاکزاد: رک. )کمتر است 23که بهرة هوشی آنان از 

 های کودکان استثناییویژگی(4
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. های ذهنی، روانشناختی، جسمی  یا اجتماعی دارندهای درون فردی در زمینهکودکان استثنایی نسبت به کودکان عادی تفاوت

هایی های رشدی خفیف و متوسط دارند تا حدی براساس ویژگیا ناتوانیبرنامه ریزی ویژه برای کودکانی که عقب ماندگی ذهنی ی

های بین این دو گروه کودک از نظر سطح رشد هوشی، تفاوت. گیردکنند انجام میها را از کودکان همسن عادی متمایز میکه آن

کودکان عقب ماندة ذهنی . بان و رشد هیجانیبارزی وجود دارد مثل توانایی در پردازش اطالعات، توانایی در یادگیری، استفاده از ز

توانایی او در یادگیری مطالب ضعیف است واگر مطلبی را یادبگیرند نسبت به . توانند مانند کودک عادی اطالعات را پردازش کندنمی

 . عادی متفاوت استکنند با کودک زبان کودکان کم توان ذهنی و جمالتی که استفاده می. کنندتر فراموش میکودکان عادی سریع

  عقب ماندة ذهنی آموزش پذیر( 2

  :تواندپذیر کودکی است که میعقب ماندة ذهنی آموزش

 .به خوبی فرا گیرد( حساب کردن ،خواندن، نوشتن)مواد درسی و دانش نظری را در حد پایه  (الف

 .و خودیار باشد در سازش با محیط اجتماعی، خودکفایی، انجام کارهای شخصی و اجتماعی، مستقل( ب

. محمودپاکزاد). و تشکیل خانواده موفق گرددای ساده، پیشینه و شغلی مناسب و گذران زندگی عادی و سالم در کسب حرفه( ج

4963 :412  ) 

 بالغت و فصاحت 

را به  فصاحت و بالغت در ادبیات یعنی قوة تاثیر بر روی سخن این تاثیر یعنی گوینده سخن را طوری بیان کند که مخاطب

 . و احساسات مخاطب را درگیر کند. کاری برانگیزاند یا از کاری باز دارد

اما در اصطالح اگر کلمه، کالم، یا متکلمی از عیب خالی باشد آن سخن دارای . گوینددر زبان فارسی به فصاحت گشاده زبانی می

یی است و مقصود از آن رسانیدن مقصود و غرض است بالغت در لغت به معنای رسا:  در تعریف بالغت نیز باید گفت. فصاحت است

 . شود از جمله معانی و بیان و بدیععلم بالغت شامل سه فن می. بالغت مختص به کالم و متکلم است

 بدیع( 4

کند و از نظر ما اند علمی است که از وجوه تحسین کالم بحث میبدیع چنان که قدما گفته»: گویدشمیسا در تعریف بدیع می

کند و یا کالم ادبی را به سطح هایی یا بحث از فنونی است که کالم عادی را کم و بیش تبدیل به کالم ادبی مییع مجموعۀ شگردبد

 (44: 4963. شمیسا) «.بخشدواالتری از ادبی بودن یا سبک ادبی داشتن تعالی می

وط هستند زیرا زیبایی منشا روانی دارد و در روان های بدیعی که عوامل زیبا آفرین در زبان هستند با روان شناسی مربترفند

 «.آنچه برای گشودن اسرار زیبایی ضروری است شالودة بیولوژیکی و روان شناسی است»گذارد و به گفتۀ ایوان برموف تاثیر می

 (33 :ایوان. برموف)

ها وسیلۀ مناسبی برای ر کدام از آنتداعی معانی تابع سه اصل است که ه. اکثر ترفندهای بدیعی بر پایۀ تداعی معانی است

مشابهت یعنی با دیدن لفظ یا کالم دیگر لفظی یا . این سه اصل شامل مشابهت، تضاد و مجاورت است. آیدآموزش به حساب می

همین تداعی برای کودکان کم توان ذهنی برای یادگیری الفاظ و حتی در درست خواندن . سخنی در ذهن مخاطب ایجاد شود

کند و مجاورت نیز از همین ویژگی تضاد نیز مفهوم مقابل هر چیز را در ذهن تداعی می. کلمات وسیلۀ مناسبی است روخوانی

 .برخوردار است

 های فارسی کتاب

ها بسیار مسئلۀ کم بودن تعداد اشعار در این کتاب. های هر دو کتاب این است که تعداد متون از اشعار بیشتر استیکی از ویژگی

زبان وسیلۀ تفهیم و تفهم است . زبان شعر نسبت به زبان خبر متفاوت است. گویندسخن موزون و با آهنگ را شعر می. تمهم اس

 .دهندهاست را زیبا نشان میشاعران با استفاده از زبان شعر احساسات خود را که معموال احساسات همۀ انسان

های ی کودکی است که از کودکان عادی یا متوسط از لحاظ ویژگیکودک استثنای»: دربارة کودکان استثنایی کرک گفته است

با ( 1: 4933. کرک) «.های جسمی، تفاوت داردهای ارتباطی، رشد رفتاری و هیجانی  و ویژگیهای حسی، تواناییذهنی، توانای
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زیرا دارای موسیقی . ثر باشدتواند بسیار مفید و م های بدیعی به خصوص شعر میتوجه به شرایط کودکان کم توان ذهنی ترفند

 .باشد و وسیلۀ مناسبی برای انتقال مفاهیم و درک احساسات استاست و موزون می

های دیر فهم و شود باید ساده و روان و به دور از آرایهتوان گفت شعری که برای این کودکان گفته میباتوجه به این تعریف می

 .دشوار باشد

 تکرار ( 4

برخی از این عوامل  .در شعر از واج و حرف شروع می شود و به کلمه و جمله یا مصراع و بیت کامل می رسد عوامل ایجاد تکرار

  .تر شده استدر شعر کالسیک ضروری هستند اما در شعر نیمایی عوامل تکرار وسیع

 قافیه و ردیف ( 4-4

در نتیجه باعث  و کندسیقی یا ایجاد تداعی معانی میها ایجاد مووجود ردیف و قافیه به علت تکرار مصوت یا صامت در آخر واژه

 : شود برای نمونه به موارد زیر اشاره شده استها دیده میقافیه و ردیف در اشعار این کتاب. شودمیایجاد انگیزه در خواننده 

 (. 44: 4934. مولفان)خدا مانند دریاها قشنگ است  / خدا درالبه الی شاخ و برگ است -

را باهم قافیه قرار  (قشنگ ،برگ)و کلمات  را تکرار کرده است "است"جاد موسیقی و ضرب آهنگ پایان ابیات ردیف به علت ای

 .  داده است

 (32: 4933: مولفان)رفتم به ایوان از دستم افتاد / یک دانه گردو مادر به من داد  -

 . قافیه شعر را ایجاد کرده است« داد، افتاد»در این شعر نیز کلمات 

 (4: 4931. م لفان)زبان جوجه را تویی / کندکسی که باز می/ ها تویی به این پرنده/دهد کسی که بال می -

 . قافیه بیت را تشکیل داده است« پرنده ،جوجه»را ردیف قرار داده است و « را تویی»در این ابیات نیز شاعر کلمات 

 تکرار صامت و مصوت ( 4-1

عمل بازدم و کنترل زبان این کودکان را تکرار یک مصوت و صامت می های نیل گوردون یکی از تمریئمیخا

اگر این  .کندشود این تکرار آرایۀ تتابع اضافات را ایجاد میتکرار می  ِ –در بعضی از اشعار مصوت  .(96 : 4933،گوردون:رک.)داند

 : های زیرمانند نمونه. کندرونی ایجاد میتتابع االضافات خود موسیقی د. شگرد درست و بجا به کار برود م ثر است

 (33: 4933. م لفان)فروغ دیدة حق باوران / سر زد از افق مهر خاوران  -

 ( 33: 4933. همان)جمهوری اسالمی ایران / مانی و جاودانپاینده -

در اشعار هر دو کتاب تکرار  .گویندتتابع االضافات می این نوع تکرار را .بهره جسته است ِ(-) از تکرار مصوت در هر دو بیت شاعر

ایجاد موسیقی درونی یکی از دالیلی است که در این اشعار از این . شودصامت و مصوت چه در قافیه و چه در درون شعر دیده می

ثر ایجاد در انوعی هماوایی  یا صامت( واج)تکرار حرف و کندتکرار مصوت نوعی همصدائی ایجاد می. ترفند بسیار استفاده شده است

های شنیداری کودکان کم توان ذهنی را تمرین شناسایی گوردون یکی از تمرین .گویندنیز می "واج آرایی "به این عمل  .کندمی

صداهای گوناگون را روی نوار کاست ضبط کنید باید قادر به شناسایی و تقلید صداهای شنیده »: گویدداند و میصداهای آشنا می

از صداهای مانوس و آشنا مانند صدای . نشان دهند (الل بازی)وانند صداهای شنیده شده را از طریق پانتومیم شده باشند و یا بت

ای است که برطبق این گفته باید ذکر کرد واج آرایی آرایه (33 :4933. گوردون) «.استفاده کنید.. .هاصدای حیوان ،شرشر آب

برای نمونه موارد  کندها کمک میثر است و به قدرت شنیداری آن ی بسیار مفید مهای کودکان کم توان ذهناستفاده از آن درکتاب

 :زیر

 (3: 4931 .م لفان)کند باد جارو می/ های زرد رابرگ/ کند باد هوهو می/ کند برگ خش خش می -

 ( 3 :4931.همان)باز هم در گوش ما / کنندقارقاری می/ ها پرند از النهمی/ یک کالغ و صد کالغ  -

پس به این ( قارقار ،هو هو ،خش خش)گوید این ابیات از همان ترفندی که گوردون گفته است بهره گرفته و در چند مورد می

 .ترتیب به شنیدار کودکان کم توان کمک میکند

 (14: 4933 .مولفان)«هادر باغ گل/ برگشته امروز/ خورشید زیبا/ خورشید بهمن -
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کند و این شادی و فرح را به ادی و نشاط خود را در ارتباط با موضوع کالم و سخن خود مطرح میش "ش"با تکرار صامت  شاعر 

شوند این موضوع با توجه به خصوصیات کودکان استثنایی که حاالت غم و شادی اطرافیان را متوجه نمی. دهدمخاطب انتقال می

 .کرد ها منتقلتواند مفید باشد و با تکرار یک واج حس را به آنمی

 

 (کلمه)تکرار واژه ( 4-9

 .گویندبه این آرایه در علم بدیع اعنات می. شود تکرار یک واژه در تمام ابیات استنکتۀ دیگری که در این اشعار مشاهده می

بیشتر را در  و هدف شعرکند، شاعر برای رساندن هدف خود به مخاطب واژة اصلی تکرارهر چیز آن را در ذهن مخاطب تداعی می

این آرایه با توجه به حافظۀ کودکان استثنایی که خیلی زودتر . مدام تداعی شودذهن مخاطب  مقصود اصلی اودرتا ابیات آورده است 

کند این آرایه در کتابهای کودکان استثنایی ها را در امر یادگیری و سپردن به حافظه یاری میآن کننداز کودکان عادی فراموش می

 .ردخوبیشتر به چشم می

هدف اصلی شاعر  .(4: 4931.م لفان)هاخدای این ستاره/ خدای ماهتاب و شب/ خدای خوب و آشنا/ خدا خدای مهربان  -

هدف گوینده بوده است پس در  "خدا"واژة . کندرا در سراسر شعر تکرار می "خدا"به مخاطب است پس واژة  "خدا"شناساندن 

 . همۀ شعر تکرار شده و یاد آوری شده است

 (14: 4933. م لفان)ها در باغ گل/ برگشته امروز/ خورشید زیبا / خورشید بهمن  -

 . است نیز واژة خورشید که استعاره از امام و رهبر است در سراسر شعر تکرار شدهاین شعر  در 

 (31: 4934. م لفان)با سود و بی زبانم/ من دوستی هنرمند / من یار پند دانم / پندت دهم فراوان  -

در این شعر کتاب خود . با آن دو شعر قبل تفاوت دارد کتاب اما شعردر این شعر نیز هدف شاعر در تمام ابیات تکرار شده است  

در سراسر  "من "معرفی کرده است یعنی نوعی جاندار پنداری برای کتاب ایجاد کرده است و به همین خاطر واژة  "من"را با واژة 

 .شعر تکرار شده است

 ار عبارت یا جمله تکر( 4-1

ها موازنه یعنی واژه. ترصیع را ایجاد کند ،تواند در شعر آرایۀ موازنهکه مییکی دیگر از مباحث تکرار، تکرار عبارت یا جمله است 

وازنه م .کنداین تقابل و سجع ایجاد موسیقی می. در دو مصراع یک بیت با هم موازی باشند و تقابل اسجاع متوازن داشته باشد

با این ترفند بر روی مطلب و موضوع مورد  توان با موسیقی و نوایی خوش همراه است و نوعی تکرار مضمون دارد بنابراین می موالًمع

و همین موزون بودن و ضربی بودن برای کودک خوشایند است و  دهندمیبار موسیقی شعر را افزایش  هاهر دو آن نظر تاکید کرد

 . موازنه معموال با تکرار نحوی همراه  است. ندتواند آن را زودتر حفظ کمی

 (32: 4934. م لفان) آباد باش ای ایران/ آزاد باش ای ایران  -

  .شده استترصیع و موازنه  بیت دارای آرایۀ "و آباد "آزاد "و هم وزن بودن  "باش ای ایران "تکرار عبارت 

 و تاثیر آن با تکرار نحوی نحوی خود ترفند دیگری است زیبایی موازنهتکرار  .با تکرار نحوی همراه است موازنه معموالًهمچنین 

 .شوددو چندان می

این آرایه هم بر اساس تکرار است و همان تأثیر را در شنونده  .کنددر برخی اشعار شاعر مصراع اول را در مصراع آخر تکرار می

تواند برای فهماندن آن به مخاطب از این خاصی در ذهن دارد می شاعر اگر پیام.شودمیدارد و باعث یاد آوری دوباره بخشی از شعر

 :برای مثال. آرایه استفاده کند

 دانا و خوش زبانم /من یار مهربانم  :بیت اول-

 (32: 4934. مولفان) من یار مهربانم/از من مباش غافل  :آخربیت  -

 تکرار نحوی ( 4-0

های نحوی بخش یا مصرع دوم، این ترفند از آنجا که ویژگی. ر مصرع دومتکرار نحوی یعنی تکرار الگوی نحوی مصرع  اول د

مناسب کودکان کم  شود مخاطب دیگر در مصرع دوم ذهنش با اجزای جمله درگیر نشودکند و باعث میمصراع اول را تداعی می

های تغییر دادن و متنوع کردن ویژگی همین طور باید دقت کرد که برای باالتر بردن درک زبانی این کودکان، از» .توان ذهنی است
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های متعدد موجود در یک متن یا کالم ها در طی کالم و متن پرهیز شود؛ بدین صورت که باید سعی شود مثال فعلنحوی ساخت

های متعدد موجود در یک متن همگی فقط در زمان ماضی یا همگی در زمان مضارع صرف شده باشند و این گونه نباشد که از فعل

نحوی و با هم نیاوردن چند  هایجان کالم این است که با متنوع و متغیر نکردن ساخت. برخی استمرارری و برخی مستمر باشند

ها و از دشوارتر شدن ادراک آنها، پیشگیری ها و نوشتهتوان از پیچیده تر شدن گفتهویژگی نحوی متنوع در یک فعل یا ساخت، می

 (32: 4933. دستجردی) «.کرد

 نهاد+ فعل + مسند :ر این بیت شاعر هر دو مصراع را برطبق یک الگوی نحوی بیان کرده استد

 باز هم آواز زنگ / رسد از مدرسه می -

 ( 3 :4931.همان)فصل پاییز قشنگ / آمده از راه دور  -

 . نهاد  آمده است+ متمم+ این دو بیت بر طبق قاعده فعل

 جناس ( 4-1

های ایجاد موسیقی روش شود یکی از این روشر کالم باعث ایجاد انگیزه در کودکان استثنایی میگفتیم که ایجاد موسیقی د

توان ذهنی کمک کند تواند عالوه بر ایجاد شور به کودکان کمو می آوردجناس هماهنگی و موسیقی به وجود می. باشدتجنیس می

 عبارت ذهنی توان کم کودکان هایگفته در رایج دستوری خطاهای» .گذاردها نیز اثر میکلمات را بهتر بخوانند و بر روخوانی آن تا

 نحوی، نظر از کودکان این هایگفته. اضافه حروف و اسامی یا افعال در زمان و شمار شخص، جمع، هاینشانه غلط کاربرد :از اند

به  .دستجردی)« .شوندمی درست (ذات) عینی هایواژه از غالبا و نامرتبط کلمات از و است ایکلمه سه تا دو معموال و ساده بسیار

 (32: 4932 .نقل از علیخان

 .های بدیع جناس بیشتر در بخش تکرار مطرح شده استدر کتاب

 (32: 4933. همان)ترسید و در رفت / آقا کالغه/ پیش پدر رفت/ وقتی صدایم-

 ( 32: 4933. همان)دزدید آن را / آمد به ایوان/ تا دید آن را/ آقا کالغه -

 ( 13: 4933. همان)چون رهبر آمد/شد قلب ما شاد  -

 ( 4933:29.مولفان)توی آن یک دانه ماهی / بچه ها دارند هریک / دور حوض آب گاهی / بچه های کوچه جمع اند  -

 . زایش داده استموسیقی درونی شعر را اف( شد، شاد)( دید، دزدید)( پدر، در)های در این اشعار شاعر با جناس قرار دادن واژه

  (مراعات النظیر)تناسب (1

و تناسب ممکن است بر  این هماهنگی. مراعات النظیر بر اساس تناسب و همجواری واژگان در یک یا چند حوزه زبانی است

ن آن های همگن در کالم یاد آور مجموعه ای از واژگاواژه ذکر هر کدام از.مالزمت و جنسیت باشد ،اساس معنا، همنشینی، تضمن

-به جای این که کودک یک واژه را یاد بگیرد در یک مجموعه واژگانی می .حوزه زبانی یا به عبارتی آن تبار و دودمان واژگانی است

یا  «پردازش مرکزی»بسیاری از کودکان عقب ماندة ذهنی در »: کرک در کتاب خود گفته است .توان چند واژه را با هم به او یاد داد

رسد که طبقه بندی یا همان به نظر می. ها از طریق استفاده از حافظه، استدالل و ارزیابی، مشکل دارندمحرکهمان طبقه بندی 

گیرند رویدادها یا اشیا را در طبقات قابل کودکان دبستانی به سرعت یاد می. تنظیم اطالعات مشکل ویژة کودکان استثنایی باشد

گالبی و هلو در طبقۀ  ،شوند و سیبتبدیل می «مبلمان»الً صندلی و میز و مبل به کنند؛ مثاستفاده و قابل درک گروه بندی می

توانند شباهت ها احتماال به دشواری میکودکان عقب ماندة ذهنی در گروه بندی اشیا توانایی کمتری دارند آن. گیرندمیوه قرار می

این تعریف باید گفت این آرایه مناسب کودک کم توان ذهنی با توجه به  (.413 :4933. کرک)« .قطار و اتو مبیل را تشخیص دهند

 .نیست

 (44: 4934.مولفان)خدا مانند دریاها قشنگ است / خدا در البه الی شاخ و برگ است  -

 ( 3: 4933 .مولفان)خدا آبی دریاست / خدا سبزی جنگل  -

 (93: 4933. مولفان)ها آمد مرا برد در آسمان/ در خواب دیدم یک ابر زیبا -

 . را متناسب قرار داده است( ابر، آسمان)و ( دریا ،آبی) (آبی ،سبز)( دریا ،برگ ،شاخ)در این ابیات شاعر کلمات 

 تضاد(9
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 می ،گرداندرا روشن می ایهتضاد ضمن اینکه مفهوم مسئله یا واژ. کندتضاد نوعی انبساط خاطر ایجاد می

 ،شودتوان مفاهیم و مطالب را که دیرتر یادگرفته میگیری از تضاد میبهرهپس با  .تواند آن را ملموس بسازد و تجسم بخشد

 .تر نشان دادبرجسته

 های مناسب برای حلتضاد یکی از راه. های موثر استآموزش از طریق تضاد یا مقابله یکی از راه

 ردون میخائیل گو. ها استمشکل عامی است که کودکان کم توان دارند و آن مشکل تداعی کلمه

ها را ها و تضادداند یعنی کودک ابتدا تفاوتها میهای مربوط به یافتن متضادها و متفاوتها را فعالیتمرحلۀ تمرین تداعی کلمه

های مربوط به پیش از ورود به مرحلۀ تداعی باید پیرامون فعالیت»: گویداو می. های مشابه ارتباط بر قرار کندبداند و بعد بین کلمه

 «.تر باشدرسد برای کودک یافتن اشیاء و تصویرهای متفاوت آسانبه نظر می. ها به تمرین پرداختمتضادها و متفاوت یافتن

 .(31: 4933.گوردون)

 ( 3: 4933.م لفان)و گاهی اخم باباست/ خدا لبخند مادر  -

پدر را  ای خندان به تصویر کشیده ودر را با چهرهاما حال چرا ما. گویدشاعر در این شعر زیبایی لبخند را در کناربیان کردن اخم می

 .اش را با اخم نشان داده است نوعی تناقض و مقابله  استچهره

 ( 93: 4933. م لفان)شد مثل ماشین / یک دفعه دیدم/ باال و پایین/ رفتآهسته می-

 .را متضاد قرار داده است( باال و پایین)های در بیت فوق شاعر واژه

  (44: 4934.مولفان)خدا در دل گریه ها و خنده است/ پر های پرنده است خدا خالق  -

 .شوددر این بیت نیز آرایه تضاد بین گریه و خنده دیده می

 تلمیح(1

مخاطب . کند در اینجا الزم است اشاره حدیثی آیه ویا یا مثل یا داستان به خود درکالم نویسنده یا شاعر که است آن تلمیح

 .شود تداعی ذهنش در موضوع آن مطلب خواندن محض به تا باشد آشنا آیه یا مثل یا انداست آن با نخست

 و کند می خود درگیر را او ذهن زیرا گذارد؛می فراوانی و شگرف تاثیر خود مخاطب بر باشد، تلمیح حاوی که شعری تردید بی»

 که جایی آن از( 33: 4933. اعال) «شود می هنری التذاذ سبب ،تعمق این از حاصل کشف سپس داردو می وا تامل به را مخاطب

 استفاده اشعار آرایه در این از اگر رسدمی نظر به نتیجه در دارند ضعیفی تخیل قوة ذهنی توان کم علمی کودکان مطالعات طبق

 در است بهتر دارند هک هاییویژگی به توجه با استثنایی کودکان و است همراه ایجاز با تلمیح اینکه دیگر نکتۀ. است بهتر نشود

 .بدهد توضیح را کالم و است همراه اطناب با که شود استفاه هاییآرایه از کودکان این ویژة کتابهای

 (44: 4934.مولفان)خدا را جور دیگر می توان جست/ خدا نزدیک تر از من به من وتوست  -

 (43:ق آیۀسورة ) «نحن اقرب الیه من حبل الورید»آیه شریفه در اینجا شاعر به 

 ( 14: 4933.مولفان)خورشید زیبا / خورشید بهمن  -

با  ب و اینکه تلمیحی به واقعۀ بیست و دوم بهمن ماه و پیروزی انقالاین شعر . این ابیات قسمتی از شعر خورشید بهمن است

 . دارد آمدن رهبر حکومت طاغوت که مثل زمستان  بوده است به پایان رسیده است

 (33: 4933. م لفان)استقالل، آزادی نقش جان ماست / پیامت ای امام / ماست  بهمن، فرایمان -

 . در این شعر نیز شاعر به پیروزی انقالب در ماه بهمن و واقع آن موقع اشاره دارد

 ارصاد و تسهیم (0

 را آن ادامۀ بتواند شعر از یبخش شنیدن از پس شنونده که گیرند قرار کنارهم ایگونه به هاواژه که باشدمی معنا این به ارصاد

 کودک واژه یک حذف با که استثنایی کودکان حافظۀ تقویت برای دانندمی تمرینی روانشناسی هایکتاب در را مورد بزند این حدس

 :رک. )استهای شنیداری کودک کم توان ذهنی تمرین تکمیل آواهای آشنا، داستان و قصه از جمله تمرین .بزند حدس را آن بتواند

زیرا یک مخاطب باید بتواند  تواند درک کنداما در کل آرایۀ ارصاد و تسهیم را یک کودک کم توان ذهنی نمی( 31: 4933. گوردون

 .باشددر حد کودک استثنایی نمی د که این مسئلهپایان بیت را حدس بزن

 (4: 4931. م لفان)/ ویی ها تخدای خوب و مهربان، امید بچه/ ها، خدا توییبه بچه/ کسی که میکند کمک -
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 (31: 4931. م لفان)به به چه عالی شد / من با خودم گفتم/ امروز خالی شد/ یک قوطی کبریت  -

 ( 32: 4934. م لفان)هشیار و بینا باشیم / ما باید دانا باشیم  -

را یعنی واژة حذف شده را تواند ادامۀ آن را حذف کنیم مخاطب به راحتی می «تویی» اگر آخر بیتدوم مثال اول  تیدر ب

 . کنددر مثال دوم و سوم صدق می«  باشیم»و «شد»همین ورد برای واژه  حدس بزند

 (3: 4933. همان)خدا پایین و باالست/ نهاستاخدا در آسم-

. شمیسا)«ارصاد و تسهیم وقتی هنری است که مضمونی عالی به وجود آید و یا تضادی ظریف مطرح شود»: گویدشمیسا می 

باال را در آخر بیت به راحتی حدس زد زیرا  ۀتوان کلمدر این شعر می.درنمونۀ ذکر شده ارصادو تسهیم از این نوع است(. 34 :4963

 .کار برده است شاعر تضاد ظریفی به

 غلو  ،اغراق ،مبالغه(1

گزاری یا ستایش یف کردن، سپاسآن چیزی نیست جز افراط در توص ،غلو است ،اغراق ،های بزرگ نمایی  مبالغهاز جمله آرایه

نخستین نکتۀ مهم در فرآیند تعلیم » :.و توجه مخاطب را جلب کندد کردن و نکوهش کردن به طوری که غیرمعمول و غیرعادی باش

و تربیت کودک عقب ماندة ذهنی تربیت پذیر این است که هیچ امری را بدیهی و مسلم نپنداریم ورفتار کودک را به طور پیوسته 

 (23: 4933. گوردون)«.ریک نکنیم و برانگیخته نسازیمتح

-با توجه به این گفته مبالغه و اغراق و غلو از جمله ترفندهایی است که باعث تحریک شدن مخاطب و برانگیخته ساختن او می

  .شودشود پس عدم استفاده از این آرایه در متون ویژة کودکان استثنایی توصیه می

 خدا تمام شعر ها را نوشته/ سرشته  خدا انسان را از گل -

این سطر هم خود یک امری است که قابل لمس نیست و درک آن برای یک . در این بیت شاعر از آرایه اغراق بهره برده است

 .کودک استثنایی مشکل است

 ( 31: 4934. مولفان) که بی زبانمبا آن/ گویم سخن فراوان  -

این ترکیب به نوعی  متناقض نماست و در همین . گویدزبان است سخنان فراوان مین که بیگوید کتاب با آاو در این نمونه می

این آرایه از آنجا که دور از ذهن و عادت . تواند زیاد حرف بزنددر ذهن انسان کسی که بی زبان است نمی حال غلو نیز دارد چرا که

کودکان عقب ماندة ذهنی چیزهای عینی و ملموس را . باشداسب نمیباشد برای کودکان استثنایی که قوة تخیل ضعیفی دارند منمی

درک این آرایه نیز به دلیل ابهام و ایجاز برای کودکان  گفتیم که بیت دارای آرایه متناقض نما است.کنندبینند و درک میمی

 . استثنایی مشکل  است

 (14: 4933 .نمولفا)سبز و بهاری / هر روز ما شد/ از ما فراری / شد دیو غصه  -

. کندیک اتفاق غیر قابل باور است و ذهن انسان آن را قبول نمی "هر روز سبز و بهاری شدن"و  "دیو غصه از ما فراری شدن "

تواند ناباورانه باشد و در ماه بهمن ورود خورشید به باغی پر از گل نمیاما در مورد ابیات اول   .باشددرعادت نیزاین مورد قبول نمی

شاعر هدفش از آوردن این اغراق به تصویر کشیدن .ولی نوعی بزرگنمایی و اتفاقی است که کمتر رخ خواهد داد باشد ز ذهندور ا

 .حال و هوای آن روز و آن لحظات بوده است

 التفات ( 5

کلم به غایب و یا ای را که برگزیده ادامه دهد اما گاهی برخالف انتظار از متطبق روال باید سخنور تا پایان سخن همان شیوه

  .خواننداین انتقال را در صنعت بدیع التفات می. دهدمخاطب یا برعکس زبان خود را تغییر می

تواند توجه کودکان عقب ماندة توان گفت استفاده از این صنعت میبا توجه به این مورد می .انگیزدلتفات توجه مخاطب را برمیا

-می سخن از قول خود «ایران» شاعر در ابتدای شعر. دور شود ده بودنکراری و خسته کننذهنی را جلب کند و باعث شود متن از ت

 : دهدگوید ولی در میانه شعر ایران را مخاطب قرار می

 فرزندان ایرانیم /های خندانیم ما گل: ابتدای شعر

 (32: 4934. مولفان)آباد باش ای ایران / آزاد باش ای ایران  :میانه شعر

 :گویدجمهوری اسالمی ایران شاعر می در شعر سرود
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 / سر زد از افق مهر خاوران -

 . دهدرا خطاب قرار می« جمهوری اسالمی ایران»و « امام»، «شهیدان»در ادامه 

 :گویدمی

 (33: 4933.م لفان)جمهوری اسالمی ایران/ پاینده مانی و جاودان / فریادتان/ شهیدان پیچیده در گوش زمان  -

 .دور شود ده بودنتواند توجه کودکان عقب ماندة ذهنی را جلب کند و باعث شود متن از تکراری و خسته کنناین صنعت می 

 متناقض نما یا پارادکس( 3

  (464: 4936 ،هادی)« آوردن دو واژه یا دو معنی متناقض است در کالم؛ :(پارادوکس)تناقض »

  (3: 4933.همان) خدا پایین و باالست / هاستخدا در آسمان -

از نظر یک .  که مقصود اصلی شاعر است امری انتزاعی است "خدا"در این ترکیب  واژة . خدا هم در پایین و هم در باال قرار دارد

 .این ترکیب دچار پارادکس شده است. هم پایین و هم باال باشدنمی تواند امری کودک کم توان ذهنی 

از آن جایی که این آرایه طبق موارد ذکر شده به فکر و اندیشۀ بسیار . کندمی در کالم ایجادو ایجاز این صنعت نوعی ابهام  

البته نه تضادی که باعث . تواند مفید به کار آیدباشد میاما از نظر آن که دارای تضاد می. احتیاج دارد نبود آن در متون بهتراست

 .سردرگمی و گمراهی بیشتر شود

 تسنیق الصفات (3

هم چنین چون با نوعی اطناب و تأکید مواجه . کند که مد نظر اوستصفت بر روی موصوفی تأکید می شاعر با آوردن چند

تسنیق الصفات از نظر بدیع لفظی هم دارای ارزش »گوید شمیسا می .تر استراحت ذهنی هستیم درک آن برای کودکان کم توان

استفاده از این صنعت ( 443 :4963.شمیسا) «.شودار میتکر« مکث»و یا سکوت  eیا   oچون در آن مصوت کوتاه  ،هنری است

 .برای کودکان عقب ماندة ذهنی بسیار مفید است

. م لفان)اما صمیمی است  ،ساده است/ جای خوب و با صفایی است / مسجدی خوب و قدیمی است / ما  در میان کوچه -

4933 :29 ) 

و نوعی که هدفش نشان دادن و شناساندن مسجد بوده است  از آنجایی.آورده است "مسجد"شاعر چند صفت برای موصوف 

 .در ذهن مخاطب است هدف ثری برای بهتر نشان دادن این روش م،موسیقی در کالم ایجاد شده است

 (31: 4934.م لفان)زبانم با آن که بی/ گویم سخن فراوان / دانا و خوش بیانم/ یار مهربانم من -

 .کرده استتاب بیان چند صفت را پی درپی برای کشاعر 

 ایهام( 45

آرایۀ ایهام به خصوص ایهام تناسب تنها در کتاب . همراه با ابهام است و باید مخاطب با تامل و کشفی به مفهوم آن پی ببرداین آرایه 

دلیل اینکه به ودکان عقب ماندة ذهنی آرایۀ ایهام دارای ابهام و ایجاز است و ک. دیده شد و این شعر ایفارسی اول پیش حرفه

شود و معنای دوم آن را تنها معنای ظاهری کلمه را متوجه میشوند او دچار مشکل می توانایی استدالل و پردازش اطالعات را ندارد

اصل در جمله این است که هر معنا دارای یک واژه یا عبارت است اگر دو معنا را در یک واژه جای دهیم نظم . تواند درک کندنمی

 .شود که تمام ساختار درآن رعایت شده باشدای را متوجه میکودکی که کم توان ذهنی است تنها جمله. تغییر کردیمجمله دچار 

 (3: 4933 .م لفان) خدا این شعر زیباست/ خدا نقاشی برگ -

ان و معنی دور آن معنی نزدیک این واژه برگ درخت. توان دومعنا را درک کردمی «برگ»واژة  با خواندن در مصراع اول این شعر 

به این آرایه ایهام تناسب  .توان روی آن نقاشی کشید، معنی دوم برگ با کلمۀ نقاشی یا شعر متناسب استبرگ کاغذ است  که می

 .گویندمی

 "کند که ترکیب کند کلمۀ برگ به چه معناست و این طور برداشت میدر اینجا هیچ وقت یک کودک استثنایی درک نمی

 .  کشدبرگ انسانی است که نقاشی می "نقاشی برگ

 جدول آماری 
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 گیری نتیجه

کودکان استثنایی را  ،تواند در جهت رشد آموزش و یادگیری و به خاطر سپاری مطالبها میترفندهای بدیعی که کاربرد آن

جناس، تکرار صامت و مصوت،  ،تضاد ،تردالمطلع، تکرار نحوی، اعنا ،موازنه ،تتابع االضافات ،تکرارردیف)یاری کند شامل ترفندهای 

شود و گوینده استفاده مکرر از این صنایع  باعث یادگیری بهتر کودکان کم توان ذهنی می. شودمی (تسنیق الصفات ،ارصاد و تسهیم

 . رساندو نویسنده را زودتر به هدف و مقصود خود می

شامل . ندنیاز به استدالل بیشتری دارشود زیرا ذهنی میصنایعی که باعث سردرگمی و به چالش افتادن کودکان کم توان 

شود که دارای  ابهام و ایجاز هستند و باعث می (مبالغه، اغراق، غلو، متناقض نما، مراعات النظیر،ایهام، التفات ،تلمیح)صنایعی مثل 

 .شوندتوان ذهنی میبرانگیختگی کودکان کم

گرفته شده در این کتب آرایۀ تناسب است و متاسفانه آرایۀ تضاد که می تواند در دهدکه بیشتر آرایۀ به کار نمودار نشان می

صامت و  ،و ترفندهایی مثل تکرار ردیف. شناخت واژه ها به این کودکان کمک کند از کارایی کمترین در این کتب برخوردار است

د انگیزه و شوق و رغبت در کودکان کم توان مصوت و جناس و ارصاد و تسهیم که موسیقی متن را افزایش میدهد و باعث ایجا

 . بینید این کتب خالی از آرایه های سخت و گمراه کننده نیستذهنی میشود بیشتر است البته همان طورکه در نمودار می
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